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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

Представено  от  “Вятърен парк Добруджа 2 ” ЕООД уведомление за ИП с внесената 

към него информация и постъпилaтa допълнителни такава за „Промяна в техническите 

параметри на 16 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67951.48.33, 

67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 

67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 67951.15.60 и 

67951.16.44 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР 

на с. Соколово, община Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен Парк Добруджа 2“ 

ЕООД 

 

Във връзка с представено от “Вятърен парк Добруджа 2 ” ЕООД уведомление за ИП с 

внесената към него информация и постъпилaтa допълнителни такава за „Промяна в 

техническите параметри на 16 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 

67951.48.33, 67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 

67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 

67951.15.60 и 67951.16.44 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно 

производство“, по КККР на с. Соколово, община Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен 

Парк Добруджа 2“ ЕООД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

 

 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

:  

 

 

       Съгласно представената информация се предвижда „Промяна в техническите 

параметри на 16 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67951.48.33, 

67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 

67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 67951.15.60 и 

67951.16.44 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР 

на с. Соколово, община Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен Парк Добруджа 2“ 

ЕООД. 

                Инвестиционното предложение в неговата цялост предвижда, изграждане на 

ветроенергиен парк (ВЕП) с обща инсталирана мощност (капацитет) до 96 MW, 

състоящ се от 16 ветрогенератора при следните нови показатели на съоръженията, 

независимо от избрания модел (търговска марка) и производител: 

              Височина на кулата до 130 m; 

             Диаметър на ротора до 165 ш; 

             Номинална мощност до 6.0 MW. 

     За всеки от имотите предмет на инвестиционното предложение (ИП) е учредено 

право на строеж за изграждане на ветроенергийна централа в полза на възложителя. 

            Местоположението на ВЕП, вкл. поземлените имоти са без промяна спрямо 

разгледаните и потвърдени с решения за преценяване необходимостта от ОВОС на 

директора на РИОСВ-Варна от 2008 г. 

            Планираната промяна, касае единствено изменение на техническите параметри 

на одобрени за изграждане 16 бр. вятърни генератора, без промяна или изменение в 

другите параметри и характеристики, вкл. съпътстваща инженерна инфраструктура и 
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комуникационни връзки за всеки ветрогенератор. 

            Съпътстващата инфраструктура включва постоянни монтажни площадки, 

временни площадки по време на строителството, при необходимост обслужващ път за 

достъп до площадките и друга прилежаща техническа инфраструктура - подземни 

кабелни линии (33kV), чрез които централата ще бъде свързана към съответната 

подстанция. 

            Одобрените монтажните площадки са разположени непосредствено до 

площадките за фундамент и също са с трайно предназначение на територията - 

„урбанизирана“ и начин на трайно ползване - „за друг вид производствен, складов 

обект“ в землището на село Соколово, община Балчик. Предвижда се постоянните 

монтажни площадки да бъдат очакълени за срока на изграждането и експлоатация на 

съоръженията. 

            За експлоатацията на ветроенергийния парк ще бъде използвана предвидената 

съпътстваща инфраструктура, разгледана и съгласувана от РИОСВ-Варна с писмо изх. 

№ 26-00-5820/1/23.11.2011 г., и ще включва: подземен електропровод 33 kV (L= до 33 

718 m), оптична кабелна линия, свързваща 16 бр. ветрогенератори и транспортно- 

комуникационен план за подобряване (очъкаляване) на съществуващи полски пътища 

за достъп до съоръженията. 

            Кабелните трасета се прокарват подземно в обхвата на съществуващите полски 

пътища. Разстоянието между отделните кабелни линии в един и същ изкоп е 0.50 м. 

Сервитутът на кабелните линии Ср.Н. (33 kV) е разположен на 2 м от двете страни на 

трасето. 

           Съоръженията (ветрогенератори) ще се монтират върху фундаменти под нивото 

на терена, представляващ монолитно армирано пирамидално бетонно тяло, над чиято 

повърхност са изведени анкерни болтове. 

   Предвиденият за изграждане с настоящото ИП ветроенергиен парк, е в 

съответствие с предвижданията и целите, заложени в ОУП на община Балчик. Всички 

поземлени имоти, предмет на проекта са включени и отразени в действащия Общ 

устройствен план (ОУП) на община Балчик. 

Към документацията са представени доказателства за писменото уведомяване на 

кметовете на село Соколово, община Балчик,  Община Балчик и засегнатото население 

с информация, съобразена с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ. бр. 

25/2003г., изм. и доп.), съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за ОВОС. 

           Към документацията сте приложили - Разрешение за строеж №31/06.04.2012 год. 

за строеж “Ветроенергиен парк „Соколово” състоящ се от 16 броя генератори в село 

Соколово, община Балчик. 

          Съгласно извършена справка в деловодната система на инспекцията се установи, 

че издаденото разрешение за строеж е във взаимовръзка с процедирани единични 

решения за преценяване необходимостта от ОВОС от 2008 год., а именно: 

1. Решение ВА  №159-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.37.4, площ 20.007 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

2. Решение ВА №157-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.15.14, площ 20.003 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 
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3. Решение ВА №168-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.24.32, площ 62.002 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

4. Решение ВА №166-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.54.54, площ 23.754 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

5. Решение ВА №148-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.36.44, площ 18.002 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

6. Решение ВА №145-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.16.43, площ 28.499 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

7. Решение ВА №160-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.24.33, площ 20.002 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

8. Решение ВА №149-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот поземлен имот № 67951.48.16, площ 29.978 

дка,  нива, в землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

9. Решение ВА  №164-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.25.23, площ 19.677 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

10. Решение ВА №162-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.44.17, площ 42.006 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

11. Решение ВА №163-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.24.10, площ 30.402 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

12. Решение ВА №165-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.13.6, площ 18.000 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

13. Решение ВА №147-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.37.17, площ 79.993 дка,  нива, 

месността ”Скендера” в землището на село Соколово, община  Балчик, област 

Добрич; 

14. Решение ВА №150-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.37.19, площ 20.000 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 
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15. Решение ВА №167-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.11.25, площ 45.002 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич; 

16. Решение ВА №158-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда “Изграждане на един 

ветрогенератор” в поземлен имот № 67951.24.23, площ 24.007 дка,  нива, в 

землището на село Соколово, община  Балчик, област Добрич. 

17. За Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на 

линеен обект – подземен електропровод 33 kV / 33 718 м/, оптична кабелна 

линия до възлова станция „Тригорци“ от страна на РИОСВ-Варна е издадено 

писмо с изх. №26-00-5820/1/23.11.2011 г. 

 

 

 

             Само по себе си изграждането на ветрогенератори  обхваща цялостен проект за 

съвкупност от генератори и съпътстващи обекти към него – кранови площадки, 

пътища, подземни кабелни линии и др. 

    В тази връзка следва да се има предвид широкият обхват на ИП и неговото 

вероятно значително въздействие върху околната среда по отношение на неговото 

местоположение, както и като намерение, за което през 2008 год. са извършени 

единични оценки и не са оценени цялостно всички аспекти и въздействия върху 

околната среда с акуалното състояние към настоящия момент. 

             На основание чл 82, ал. 3 от ЗООС за осъществяване на инвестиционното 

предложение, когато трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на 

оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата 

се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 

2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като 

инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като 

се провежда една обединена процедура. 

 

     Въз основа на горното и представената документация от ваша страна така 

заявеното ИП попада в обхвата на точка 3 „и“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 

и 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

    От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 9, т. 1 от Закона за 

опазване на околната среда по ваше искане, желаете провеждане на задължителна  

оценка на въздействие върху околната среда без да се извършва преценка.  

    Съгласно представеното уведомление за ИП искате да бъде допуснато 

извършването само на ОВОС (в случая по чл. 91, ал. 2 ЗООС, тъй като 

инвестиционното предложение е включено в приложение № 2 към ЗООС, и за него се 

изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС). 

     Предвид горното на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС, чл. 91, ал. 2 от същия 

закон и във връзка с чл. 93, ал. 9, т. 2 от Закона за опазване на околната среда 

съобразно установени налични обстоятелства по чл. 31, ал. 8 от ЗБР, за така заявеното 

инвестиционно предложение следва да се извърши задължителна  оценка на 

въздействие върху околната среда (ОВОС). 
      Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС  е директорът на РИОСВ-

Варна, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС.  

      За процедурата по ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме 
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следните действия: 

1. Да проведе консултации съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 9, ал. 1-5 от 

Наредбата за ОВОС със: обществеността, НПО, компетентния орган по 

процедурата за ОВОС, всички главни архитекти на област Добрич (по 

отношение на всички разрешени, одобрени, в процедура на одобряване и 

реализирани инвестиционни предложения и планове, с които се очаква 

кумулативен ефект), РЗИ – Добрич (по отношение съдържанието и 

обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и 

риска за човешкото здраве), Басейнова дирекция “Черноморски район” – 

Варна,  НИНКН – Министерство на културата, РДПБЗН Добрич, 

електропреносното дружество, Главна дирекция “Гражданска 

въздухоплавателна администрация /ГВА/”, „Напоителни системи“ клон 

Черно море с други органи/ведомства/дружества - по преценка.   

2. Да осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за 

ОВОС, изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС, в което 

да се отразят резултатите от извършените консултации.  

       По изработеното задание с приложени към него писмени доказателства за 

извършените консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и 

неприетите бележки и препоръки, да проведе консултации с РИОСВ-Варна, съгласно 

разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС. 

          Препоръчваме следната таблична форма за резултатите от извършените 

консултации: 

 

№ Извършени консултации 

/община/кметство /контролен орган 

/ведомства /НПО, др. организации/ 

 

 

Описание на изразени 

становища/препоръки 

/бележки, др. 

Приети/ 

неприети 

Мотиви 

     

 

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със 

заданието на колектив от експерти с ръководител, отговарящи на 

изискванията на чл. 83 на ЗООС.  

4. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя 

на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. 

Доклада за ОВОС следва да бъде съобразен и съдържа информация 

отговаряща на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. 

5. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане 

за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно Приложение № 8, 

към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от Наредбата 

за ОВОС и приложенията му на хартиен и на електронен носител. 

6. По отношение на оценката на въздействията в доклад за ОВОС да се 

акцентира на следното : 

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на 

общата концепция на ИП, проектните предвиждания с него, предвидени 

нараствания на територии, неговите ограничители, стимулатори, прогнозни 

постановки по системи и постигането на баланс между природна и 

урбанизирана среда с екологосъобразно устройство; 

- Да  се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на 

сегашното състояние на територията с всички минали процедури по реда на 

http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p32654607
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ЗООС и ЗБР и съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на 

ЗУТ, както и с бъдещите предвиждания. Анализът следва да бъде съсредоточен 

върху територията на област Добрич на база преминали процедури с бъдещи 

предвиждания и кумулативното въздействие върху околната среда по 

компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с предвижданията в ИП и 

възможността конкретната територията да поеме бъдещото натоварване. В 

обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните инвестиционни 

намерения, планове, програми и проекти, загубили правното си действие 

предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и техния 

начин на трайно ползване да остане със статута си преди започване на 

процедурите по околна среда- пасища, ливади, горски фонд и др.    

- Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да 

се основава на обща методологически рамка, а именно оценка на 

потенциалните кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в 

процес на одобряване и/или разработване обекти върху компонентите/фактори 

на околната среда като бъдат анализирани:  

 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху 

всеки отделен компонент/фактор на околната среда;  

 Ефектите с наслагване:  

- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително 

въздействие; 

- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 

въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които 

възникват в различните етапи на реализация на обектите (строителство, 

експлоатация и извеждане от експлоатация) и които водят до ново 

значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 

извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 

компонентите/факторите на околната среда. 

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде 

приемливо само по себе си, то в комбинация с други въздействия от други 

инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП 

може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при 

оценката на конкретното ИП е важно да се вземат предвид и потенциалните 

кумулативни въздействия.  

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 

 Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници 

се натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;  

 Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и 

причиняват нова форма на въздействие;  

 Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с 

инвестиционно предложение, планове, програми и проекти води до 

действия и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с тях.  

- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от 

строителството и експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен 

подход. Да бъдат идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, 

които има вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като се 

отчете географско и времево застъпване с инвестиционни предложения, план 

или програма с настоящото ИП.  
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- Смекчаване на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за 

предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на 

потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, 

планове и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните 

дейности за управление и мониторинг. 

8. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения 

нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от 

Допълнителните разпоредби на ЗООС, както и всички приложения съгласно 

проведените консултации. 

9. В доклада за ОВОС да бъде анализирано: 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 

обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 

 Приложен актуален картен материал и схеми-вътрешни и външни ел. 

мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към 

електроразпределителната  мрежа, свързващи пътища,  монтажна площадка и 

др. 

 Да бъдат разгледани различни алтернативи за предвиждащия на ИП с 

предимства и недостатъци; 

 Да се представи Предварителен договор за присъединяване на обект на 

независим производител на електрическа енергия и/или Предварителен договор 

за присъединяване на обект към електропреносното дружество с цел доказване 

възможностите за присъединяване със заявената мощност; 

 Да се анализират и отчетат коректно изискванията на чл. 141, 141а, 142 от 

Наредба  №14 от 2005 год. и по-специално:  

- минимално разстояние до най-близкото населено място; 

- ефектна изолация от шум, вибрации и инфразвук; 

- разстояние между генератора и намиращите се в близост други вече изградени 

генератори; 

- изисквания по отношение на фундамента  под съоръжението. 

- начина на разполагане върху терена. 

 В тази връзка за обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, 

съгласно чл. 136, т. 1 от  Наредба № 14   на този етап трябва да са налице данни 

за обезпеченост с вятър и по конкретно: 

- изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в 

предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо 

разпределение на скоростта на вятъра по време и посока. 

- статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на 

площадката. 

- статистически данни от измервания за предполагаемата височина на 

установяване на пропелера на генератора. 

- оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на 

пропелера - когато няма данни по горната точка. 

    Да бъдат представени шумови карти за работа турбините на ИП и кумулативи  

такива; 

    Да бъдат приложени моделни изчисления и моделиране при въздействието на 

атмосферен въздух. 

10. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ – Варна, да представите 

информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер от 

1200 лв., определена в чл. 1, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за 
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таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 

водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. бр.39/20.05.2011г.), преведена по сметка 

на РИОСВ – Варна   

- IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;      

- BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД.  

- Основание по преписка: вх. № 26-00-5426/31.03.2021 г.   

 

 

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 

 

Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение 

№ 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.).  

Във връзка с това и разпоредбата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС, с приложените към 

документацията заявления за издаване на разрешения за изработване на ПУП - ПП за 

развитие на настоящото ИП на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат 

на преценяване необходимостта от ЕО. 

Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да 

бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на 

ОУП също е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в 

приложение № 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен 

план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по 

искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от 

оценките по глава шеста.  

  Съгласно представеното уведомление за ИП искате да бъде допуснато 

извършването само на ОВОС  в случая по чл. 91, ал. 2 ЗООС. 

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, 

допускам да се извърши само оценката по ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. 

 

 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие(ЗБР): 

 

Във връзка с представената документация за преценяване на вероятната степен на 

отрицателно въздействие в рамките на процедура по ОВОС на ИП за „Промяна в 

техническите параметри на 16 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с 

идентификатори 67951.48.33, 67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 

67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 

67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 67951.15.60 и 67951.16.44 – урбанизирани 

територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. Соколово, 

община Балчик, област Добрич, с възложител: „Вятърен Парк Добруджа 2“ ЕООД, вх. 

№ 26-00-5426/31.03.2021 г. на РИОСВ-Варна, Ви информирам следното:  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 

2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, 

т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и 

целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.   

          Най- близо разположените защитени зони са:  

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-

129/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед 
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№ РД № 81/28.01.2013 г. и Заповед № РД 389/07.07.2016 г. на министъра на 

околната среда и водите - на около 4 км от най-близо разположения 

ветрогенератор; 

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002061“Балчик“, обявена със Заповед № РД-

130/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите - на около 4 км от 

най-близо разположения ветрогенератор; 

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“, обявена със Заповед 

№ РД-353/03.05.2012 г., изм. и доп. Заповед № РД-816/12.12.2017 г. на 

министъра на околната среда и водите - на около 5 км от най-близо 

разположения ветрогенератор; 

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002085 “Чаиря”, обявена със Заповед  № РД-

551/05.09.2008 г., на министъра на околната среда и водите - на около 15 км от 

най-близо разположения ветрогенератор;  

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002115 “Било”, обявена със Заповед  № РД-

330/28.04.2014 г., изм. и доп. Заповед № РД-817/12.12.2017 г. на министъра на 

околната среда и водите - на около 16 км от най-близо разположения 

ветрогенератор;  

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 “Калиакра”, обявена със Заповед № 

РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-

818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите - на около 18,5 км от 

най-близо разположения ветрогенератор;;  

 Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

BG0000102 „Долината на река Батова”, включена в Списък на защитените зони, 

приет с РМС № 802/04.12.2007 г. - на около 4 км от най-близо разположения 

ветрогенератор; 

 Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

BG0000130 “Крайморска Добруджа”, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 

г. на министъра на околната среда и водите - на около 4,5 км от най-близо 

разположения ветрогенератор; 

 Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

BG0002097 „Комплекс Калиакра” обявена със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на 

министъра на околната среда и водите – на около 6,5 км от най-близо 

разположения ветрогенератор. 

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от 

Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за 

вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близко 

разположените защитени зони е, че инвестиционното предложение има вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, 

поради следните мотиви: 

1. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП в същото 

землище, в община Балчик, в територията, затворена от най-близо 

разположените защитени зони, както и на ниво миграционен коридор, е 

предпоставка за кумулативно въздействие и риск от сблъсък върху прилепи, 

реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, 

които са предмет на опазване и в най-близо разположените защитени зони - ЗЗ 

BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ BG0000573 “Комплекс 

Калиакра”, ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ BG0002082 „Батова“, ЗЗ 

BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ BG0002115 “Било” и ЗЗ 

BG0000102 „Долината на река Батова”. 

2. Промяната на техническите параметри на 16 бр. ветрогенератори, а именно: 
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височина на кулата от 100 на 130 м, диаметър на ротора от 90 до 165 м и 

номинална мощност от 2,5 MW на 6,0 MW, има вероятност да допринесе за 

увеличаване на риска от сблъсък на птици и/или и да допринесе за създаване на 

миграционна бариера за орнитофауната. 

3. Има вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

намаляване числеността на птици и прилепи, чиито местообитания са предмет на 

опазване в ЗЗ BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ 

BG0000573 “Комплекс Калиакра” и ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ 

BG0002082 „Батова“, ЗЗ BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ 

BG0002115 “Било”, BG0000102 „Долината на река Батова”. 

4. Имотите, предмет на ИП, представляват урбанизирани територии, но към 

настоящия момент са незастроени и се използват като земеделски земи. Същите 

са разположени непосредствено до земеделски територии, а част от тях и до 

горски територии. Земеделските и горските територии са основно 

местообитание, както на широко разпространените представители на 

българската орнитофауна, така и на много консервационно значими, редки и 

застрашени видове, предмет на опазване в защитените зони. Тези територии са 

ключови като гнездови местообитания, укрития, източник на храна и ловуване за 

птици и прилепи. В тази връзка реализирането на ИП, свързано с гореописаната 

промяна в техническите параметри, може също да допринесе за разпокъсване 

/фрагментация/ и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на 

височина за предвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни 

метеорологични условия. 

5. Предвид гореизложеното, ИП има вероятност да окаже косвено влияние върху 

популации на видове, чиито местообитания са предмет на опазване в ЗЗ 

BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ BG0000573 “Комплекс 

Калиакра” и ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ BG0002082 „Батова“, ЗЗ 

BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ BG0002115 “Било”, BG0000102 

„Долината на река Батова”, по отношение на евентуални процентни загуби. 

 

На основание на гореизложеното и чл. 31, ал. 8 от ЗБР, съгласно чл. 34 и чл. 39, ал. 

6 от Наредбата за ОС, в доклада по ОВОС, като отделно приложение, се включва 

оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените 

зони. Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата 

за ОС, като е необходимо да се има предвид следното:  

1. В анотацията на Доклада за оценка степента на въздействие да бъде описано 

подробно инвестиционното предложение и съпътстващите го елементи, 

независимо от описанието им в Доклада по ОВОС. 

2. При описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и/или 

инвестиционни предложения в процес на разработване или одобряване, които в 

съчетание с оценяваното ИП биха могли да окажат значително отрицателно 

въздействие върху защитените зони и техните елементи да се вземат предвид 

ИП, които могат да окажат въздействие съвместно с настоящите ВГ на локално 

ниво /землище, община, територията, затворена между защитените зони/, и на 

ниво миграционен коридор по фронта на миграция. Необходимо е да се 

представят реални сравними изчисления, които да са анализирани по отделно за 

всяко ниво на оценка на кумулативния ефект.  

3. Към Доклада за оценка степента на въздействие да се представи картен материал 

в определен мащаб и/или таблица с информация за разположението на ИП и 

всичките му елементи (ел. трасета, пътища и др.) спрямо ЗЗ BG0002051 
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“Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ BG0000573 “Комплекс Калиакра” 

и ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ BG0002082 „Батова“, ЗЗ 

BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ BG0002115 “Било”, BG0000102 

„Долината на река Батова”, както и най-близо разположените елементи на 

ландшафта - биокоридори (гори и горски пояси, реки, долини, скални венци и 

др.), посочени в чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие.  

4. В оценката за съвместимост следва да бъдат разгледани следните възможни  

въздействия:  

 пряко унищожаване на видове с висока консервационна значимост, включени в 

предмета на опазване на гореописаните защитени зони; 

 пряко трайно увреждане на естествения характер на местообитанията на 

видовете, предмет на опазване в зоните като места за гнездене, пренощуване, 

хранене, набиране на височина за придвижване, както и на места за укриване при 

неблагоприятни метеорологични условия, през периода на строителство и 

експлоатация; 

 да бъде по отделно и подробно разгледано въздействието върху всички видове 

животни, предмет на опазване в четирите защитени зони като особено внимание 

да се обърне на видовете прилепи, както и на видовете птици от следните 

разреди: Гъскоподобни, Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Соколоподобни и 

Врабчоподобни; използваният алгоритъм за оценка  на степента на въздействие 

върху птиците следва да бъде обяснен и обоснован ясно със събраната 

информация от орнитологичния мониторинг и мониторинга на прилепите - видов 

състав и количество на прелитащите видове (видове с особена важност - 

застрашени, мигриращи; видове с повишен риск от сблъсък – чувствителни 

видове; максимална годишна численост за всеки един вид през всеки от 

сезоните, в които се среща – пролетна, есенна миграция, зимуване, гнездене); 

статус на пребиваване и сезонна динамика (гнездене, миграция, зимуване, 

скитане/линеене); поведение на птиците – за всеки вид по отделно (денонощна 

активност – нощни и дневни видове; гнездови и ловни територии и коридори на 

предвижване между тях; места за нощувка и хранене и коридори на предвижване 

между тях; хранителна база; височина на прелитане и посоки на полета и връзка 

с метеорологичните условия и топографията; честота на прелитане над 

площадката и честота на кацане; места за набиране на височина; места за кацане 

при екстремни условия; други специфични фактори); 

 влияние върху миграционните пътища и фрагментация на местообитания в 

резултат на унищожаване на част от тях или тяхното трайно изменение; 

последствия от възможните изменения като допринасяне за създаване на 

миграционна бариера след построяване на ветрогенераторите, фрагментация на 

популации в резултат на увреждане и/или унищожаване на подходящите 

местообитания и др.  

5. При оценка на въздействието да се отчете кумулативният ефект свързан с 

реализирането на други планове, програми, проекти и/или инвестиционни 

предложения, чиито характеристики се описват в Доклада, съгласно чл. 23, ал. 2, 

т. 2 от Наредбата за ОС, бариерния ефект и риска от сблъсък на птици и 

прилепи в резултат от изграждане на ветрогенератора съвместно с другите 

ИП/ППП с подобен характер. Кумулативният ефект е необходимо да бъде ясно 

обоснован и да бъде разграничен на няколко нива – локално /землище, община, 

територията, затворена между защитените зони/, и на ниво миграционен коридор 

по фронта на миграция. За риска от сблъсък да се извърши обоснована оценка. 
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6. Да се отчете увеличението на антропогенното въздействие от изграждането на 

ВГ и съпътстващите ги елементи. 

7. Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се 

предложат при необходимост мерки, свързани с предотвратяване, намаляване 

или компенсиране на конкретни значителни отрицателни въздействия върху 

видовете, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, които 

възложителят на ИП да изпълни и които да са измерими и контролируеми. Към 

всяка мярка следва да се определи степента й на въздействие върху видовете, 

предмет на опазване в съответните защитени зони. 

8. При разглеждане на алтернативи за реализация на ИП, същите следва да 

изхождат от целите за опазване и статуса на съответните защитени зони като 

приоритетни пред всякакви доводи за икономичност, времеемкост или др. 

аспекти от дадено алтернативно решение. Необходимо е да се направи 

равностойно описание, анализ и съпоставка на различните алтернативи като се 

разграничи степента на отрицателните въздействия спрямо видовете и 

местообитанията, предмет на опазване в защитените зони, произтичащи от всяка 

една от алтернативите. При необходимост да се разгледат алтернативи за: 

технически параметри; местоположение на ветрогенераторите, вкл. спрямо 

елементи на ландшафта, които служат за биокоридори; местоположение спрямо 

посоката на прелет на мигриращите видове птици и прилепи, вкл. И разглеждане 

на алтернативи за отпадане на ветрогенератори и др. 

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат използвани 

количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 

местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите). Тези оценки 

трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанието/вида 

във и извън защитените зони от мрежата Натура 2000 като цяло. 

           Определянето на степента на въздействие на ИП върху, предмета на опазване в 

ЗЗ BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ BG0000573 “Комплекс 

Калиакра” и ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ BG0002082 „Батова“, ЗЗ 

BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ BG0002115 “Било”, BG0000102 

„Долината на река Батова”, да се извърши на база актуални проведени най-малко 

едногодишни мониторингови проучвания на орнитофауната и прилепите в района на 

имотите, предмет на ИП.  

Мониторинговите проучвания и разработването на ДОСВ следва да бъдат 

съобразени с: 

 Методическите указания за провеждане на орнитологичен мониторинг на 

площадки за ветроенергийни паркове по време на миграцията на птиците 

(утвърдени на заседание на Националния съвет по биологично разнообразие от 8 

юни 2010 г.),  

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 

нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 

генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи, 

 Други документи, ръководства и препоръки, свързани с реализацията на ИП за 

изграждане на ветрогенератори и въздействието на ИП/ППП върху флората и 

фауната, публикувани на интернет страницата на министерство на околната 

среда и водите 

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/rukovodstva-i-

preporuki/. 

Резултатите и анализите от проучванията на орнитофауната и прилепите, които 

ще бъдат използвани за оценка степента на въздействие, да бъдат представени под 

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/rukovodstva-i-preporuki/
https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/rukovodstva-i-preporuki/
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формата на доклад/и, които да бъдат приложени към ДОСВ. 

Оценката трябва да бъде възложена на екип от експерти, отговарящи на 

изискванията на чл. 9, ал.1 от Наредбата, като най-малко един от тях е с компетенции в 

областта на зоологията. 

 

 

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

           Предвижда се използването на ограничено по количество и обем опасни химични 

вещества, под формата на синтетични смазочни масла - хидравлични и моторни за 

зъбни предавки, до 15.3 тона. 

            Това са високо технологични масла, съдържащи се в предавателната кутия, 

хидравличната и задвижваща система на ветрогенераторите и са част от стандартното 

оборудване на съоръжението. Маслата се използват в затворен цикъл и подлежат на 

подмяна на 12 - 14 г. 

            Предвидените за употреба синтетични масла са класифицирани в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP, с категория на опасност: Опасно за водната среда - 

хронична опасност, категория 3, Н412: Вреден за водните организми, с дълготраен 

ефект и като такива не попадат в Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

            Към документацията са представени информационни листи за безопасност за 

използваните синтетични масла, изготвени в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830. 

            Опасните отпадъци с кодове 13 01 11*, 13 02 06* и 16 02 13* ще се генерират 

при извършване на периодична профилактика и техническа поддръжка, и няма да се 

съхраняват на площадката, а директно ще се транспортират от лицата извършващи тези 

дейности. 

             Съгласно декларираната информация обекта не се класифицира с нисък или 

висок рисков потенциал. 

  Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията 

на чл. 99б от ЗООС. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Балчик и село Соколово, 

община Балчик. 

 

 

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 18.06.2021 г.) 


